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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JUNHO 2013
021/13

Câmara Municipal de
..•. Carazínho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

Ao décimo dia do mês de junho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu à vigésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Fernando Sant'Anna fez a leitura de um trecho da Biblia. O presidente Otto coloca em
apreciação a ata 020/13 da sessão ordinária do dia três de junho de dois mil e treze.
Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da
presente reunião. Oficio 095/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha cópia da
Planilha de Fluxo de Caixa Projetado em maio de 2013, juntamente com o quadro de
endividamento da ELETROCAR; Oficio CCJ/AL 2013, convidando para o Seminário"
O Papel da Comissão de Constituição e Justiça no Parlamento Municipal, no dia
21.06, às 15 horas no Teatro Dante Barone em Porto Alegre; Solicitação de
Informações para a CPI da Telefonia, da parte do Deputado Ernani Polo, presidente da
referida CPI; Convite para inauguração da nova Agência de Correios Franqueada -
AGF Alexandre da Motta, no dia 06.06, às 19 horas; Convite para Audiência Pública
para tratar sobre ações e investimentos realizados e previstos pelo Governo do Estado
para a área de defesa sanitária animal, no dia 1306 às 09 horas e 30 minutos; Convite
a Sessão de autógrafos do Livro" Cooperando em Lombo de Mula, de Nova Petrópolis
a Tamandaré ", no dia 12.06, às 19 horas no Plenário da Câmara Municipal; Convite
para Jantar-Fandango de Aniversário do CTG Alfredo D'Amore, no dia 07.06, às 21
horas; Convite para Audiência Pública para tratar sobre ações e investimentos
realizados e previstos pelo Governo do Estado para a área de defesa sanitária animal,
no dia 13.06 às 09 horas e 30 minutos; Convite para a Cerimõnia de entrega dos
Troféus de Participação do Dia do Desafio; Convite para Audiência Pública para tratar
sobre ações e investimentos realizados e previstos pelo Governo do Estado para a
área de defesa sanitária animal, no dia 13.06 às 09 horas e 30 minutos; Oficio
011/2013 convidando para a Solenidade de Abertura do Curso Fortalecendo a Rede
de Atendimento Frente aos Desafios da Sociedade, no dia 11 de Junho às 18 horas;
Oficio 047/2013 Da Secretaria de Planejamento, convidando para a Assembléia
Municipal do Orçamento Participativo do RS, dia 11.06, às 19 horas, no Auditório da
UPF Campus Carazinho; Oficio 086/2013 do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e ou Superdotação/Altas Habilidades, solicitando a Tribuna
Livre no dia 24.06.2013; Convite da ACIC para a Feira Amostra dos Produtos das Mini
Empresas Junior Achievement; Convite da ACIC para a Reunião Almoço em
homenagem aos 45 anos da UPF, dia 13 de Junho, às 11 horas e 30 minutos; Convite
da ACIC para a Feira Amostra dos Produtos das Mini Empresas Junior Achievement;
Projeto de Lei Autoria: Vereador Daniel Weber Ementa: Determina sobre a
obrigatoriedade de a Prefeitura divulgar via internet uma listagem com os números de f)
telefones de todos os órgãos públicos do municipio; determina a divulgação do link _'
com os números destes telefones divulgado pela Prefeitura no site do
estabelecimento, e dá outras providências Leitura das Indicações e Requerimentos:
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3719 - Gian Pedroso Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor
competente o imediato recolhimento de galhos e entulhos que estão depositados na
Rua Santos Dumont, nas proximidades do nO194, em frente a Egel Móveis. 3729 -
Rudi Brombilla. Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente a colocação de um (Redutor de Velocidade) "Quebra Molas" na Rua 15 de
Novembro próximo ao numero 730, na justificativa ser uma via com grande fluxo de
veículos que circulam em alta velocidade colocando em risco a vida dos pedestres que
por ela circulam, solicitação da comunidade. 3732 - Eduardo Assis Para que
determine ao setor competente que seja efetuado patrolamento e cascalhamento e
limpeza dos bueiros da Rua Berlin no Bairro Sassi 3733 - Eduardo Assis Para que
determine ao setor competente que seja retirado os entulhos que estão localizados na
rua Monteiro Lobato esquina 3734 - Gian Pedroso solicitamos ao Executivo para que
determine ao setor competente que sejam tomadas providências no sentido de realizar
o recolhimento de galhos e entulhos na quadra pavimentada com calçamento da Rua
Edemar Ruwer. no Bairro Ouro Preto 3737 1- Rudi Brombilla Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que faça o trabalho de capina e limpeza
na passagem e nos trilhos próximo aCESA (Cotrijal), pois estes locais são utilizados
por moradores das proximidades, principalmente por estudantes no periodo escolar, e
várias pessoas têm reclamado da falta de segurança nesta região, portanto, a limpeza
ê de extrema necessidade e urgência. 3744 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de um estacionamento
para deficiente físico em frente a Escola Notre Dame Aparecida. 3745 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que disponibilize um
fiscal de trânsito na entrada do Colégio Nossa Senhora Aparecida, especificamente na
entrada da Educação Infantil na Avenida Pátria nos horários de entrada e saída dos
alunos. O intenso fluxo de veículos na via e a falta de sinalização colocam em risco a
integridade física das crianças e demais pedestres que por ali circulam, sendo
imprescindível o controle. 3746- Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a colocação de uma placa de sinalização de
EMBARQUE E DESEMBARQUE em frente a Escola Notre Dame Aparecida. 3747 -
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente
que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza na rua
Juvenal Martins de Oliveira do Bairro Vila Rica, com recolhimento de entulhos e galhos
de arvores que encontram-se depositados na mesma. 3748 - Anselmo Britzke
Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas
providências imediatas no sentido de realizar limpeza na rua Assis Brasil , Bairro
Príncesa, com recolhimento de entulhos que encontram-se depositado na 3749-
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente
que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza na rua
Iracema do Bairro Princesa, tais como recolhimento de entulhos e galhos de arvores
que encontram-se depositados ao longo da mesma. 3750 - Anselmo Britzke
Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas
providências imediatas no sentido de realizar limpeza na rua Miguel Albuquerque
Barros do Bairro Princesa,próximo á EMEI Princesinha, tais como recolhimento de
entulhos e galhos de arvores que encontram-se depositados na referida. 3751 -
Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível o recapeamento asfaltico da Rua
Leonel Rocha, no Bairro Ouro Preto, pois a referida via encontra-se em péssimo
estado de conservação. 3752 - Eduardo Assis Solicita ao executivo municipal que
disponibilize o atendimento de Psicólogos nos ESFs (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA
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FAMíLIA) pois estes profissionais atendem somente no CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial) mediante agendamento e a demanda por esta especialidade cresce a
cada dia ficando uma parte da população desassistida. Isso traria também mais
conforto a população que terá o serviço perto de suas casas e não precisará se
deslocar ate o CAPS.3753 • Daniel Weber. Para que determine ao Setor Competente
que seja feita a instalação de boca de lobo na esquina da Rua Julio de Castilhos
próximo ao n° 94 bem como o desentupimento da tubulação na extensão de toda a
rua. 3757 - Estevão De Loreno Para que determine ao departamento de transito, que
realize Campanha de Educação no Trânsito, porque estamos preocupados, com o
número de acidentes que só vem aumentado dia a dia. 3758 - Fernando Sant'Anna
de Moraes Para que determine ao setor competente que realize a colocação de
placas de sinalização próximo a faixa de segurança em frente a Secretaria de Saúde,
uma vez que fora relatada a impossibilidade de colocação de lombadas 3759 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que realize
campanha de conscientização no trânsito, voltada a motoristas e pedestres, tomando
como principal foco o respeito pelo motorista e pedestre ao uso de faixas de
segurança. 3760 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
deter.mine ao setor competente,a execução de colocação de um banco na Parada de
ônibus na Avenida São Bento em frente ao n0987. 3761 - Marcio Luiz Hoppen Para
que determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra na Rua salgado Filho Bairro conceição, em frente ao n0752. 3763 -
Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de limpeza e capina no terreno situado na Rua
Santos Dumont e esquina com Fioravante Barleze enfrente ao n060 3764 - Estevão
De Loreno Para que determine ao setor competente que realize trabalhos de
Reconstrução do Calçamento da Rua Mato Grosso, próximo ao Clube Harmonia.3766
• Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada na
Rua Polidoro Albuquerque Travessa a Direita localizada no Bairro Vargas. Em frente
ao n01424. 3768 Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que
realize trabalhos de Reconstrução do Calçamento da Rua Alagoas. 3768 - Estevão De
Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de
entulhos na Rua Alagoas, em frente ao NO 603. 3771 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que realize todos os dias a
colocação de uma lista atualizada de medicamentos faltantes na Farmácia Básica
Municipal em local visível à população que utiliza do serviço. Tal prática já ocorria em
anos anteriores, facilitando em muito o atendimento na farmácia, evitando que
pessoas permaneçam na fila em longas esperas para chegar ao final e não conseguir
a medicação necessária, conforme vem ocorrendo atualmente. Além de facilitar o
atendimento e trabalho dos servidores, evita aborrecimentos a população que muitas
vezes necessita ir até o local em horário de trabalho, muitas vezes sem lograr êxito.
3772 - Daniel Weber, Estevão De Loreno Os Vereadores abaixo assinado, solicitam
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao Setor Competente que seja providenciado
com máxima urgência a contratação de um médico Psiquiatra. 3713 - Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de submetido em plenária para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos ao proprietário da Empresa Pereira & Kmeicik "REDE CONSTRUÇÃO
LTOA", o senhor Eduardo de Quadros Kmeicik e extensivo a todos os funcionários e
colaboradores pela comemoração dia 04 de junho do (1°) Primeiro ano de atividade C\
comercial em nosso municipio. 3714 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O U
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Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a EMEF JOÃO
GOULART em nome de sua diretora Monalise Cappellari e ao Coordenador do Projeto
de Danças Tradicionalistas Volnei Herbert e extensivo a todos os colaboradores pelo
projeto que tem como finalidade ampliar a esfera tradicionalista no ambiente escolar.
3715 - Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício a Diretora
do JORNAL Gazeta Noticias, Sra. lonara Azevedo, cumprimentando-lhe pelos 3 anos
de fundação do GAZETA NOTíCIAS. 3716 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em
plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares
votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo
falecimento do jovem LUCIANO HUTHER. 3720 - Gian Pedroso Requerimento de
Aplauso Seja encaminhado ofício ao Patrão do CTG Alfredo D'Amore, Sr. João
Carlos Pedroso de Lima, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro
social, cumprimentando-lhes pelos 34 Anos de atividades do CTG, comemorado
durante o Fandango do último sábado, em que fui convidado para representar esta
Casa. 3721 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso.
Os Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que depois de lido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Secretário de Obras,
Sr.Adair Bonaldi, pela inauguração da pavimentação asfáltica que contemplou os
moradores do Bairro Medianeiro na Rua Bernardo Paz. Essa obra foi realizada com
recursos obtidos através de emenda individual do deputado federal Ronaldo Nogueira
(PTB-RS) que soma no total R$ 1 milhão e 500 mil destinados pelo deputado para
Carazinho e foi comemorada pelos moradores que há muito tempo aguardavam por
essa obra que tanto beneficiará os munícipes daquele bairro. 3722 - Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de cumprimentos à direção do
Patronato Santo Antonio e ao Sr. Nicolau Kern responsável pela organização da Festa
em honra a Santo Antonio que ocorreu no último final de semana, extensivo a todos os
demais voluntários, cumprimentando-lhes pela organização durante a realização dos
festejos, pois o exemplo de doação e dedicação de todos que de uma forma ou de
outra dão sua colaboração merece nosso destaque e nosso reconhecimento. 3723 -
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Diretor do Meio Ambiente
Sr.Claudir Cardoso pela inauguração da pista de Bicicross construída no Bairro
Sommer e inaugurada no dia 08 (oito) de JunhoVinte e três meninos de diferentes
categorias participaram da disputa organizada pelo departamento de Meio Ambiente
com vários apoiadores. Ao final houve distribuição de prêmios aos vencedores. A
programação iniciou às 14h com participação da comunidade e lideranças do bairro.
3724 - Gian Pedroso Requerimento de Apoio Encaminhamos oficio ao Deputado
Beto Albuquerque, manifestando o total apoio desta Casa a sua proposta que prevê
definir prazo para realização de exames de diagnóstico de câncer, alterando a Lei nO
12.732/12 que estabelece apenas prazo para o inicio do tratamento contra o câncer no
Sistema Único de Saúde (SUS). 3730 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário
e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo
falecimento do Senhor LUIS CARLOS CAMPOS. 3738 - Erlei Vieira Requerimento ()
de' Pesar O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de. _
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de
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pesar aos familiares do nosso amigo DIONE DA SILVA RAMOS ocorrido na última
sexta-feira, 07 de junho de 2013. 3754 - Daniel Weber Requerimento de Mesa
Diretora O Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de
ouvido em plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício á Mesa
Diretora desta casa, solicitando para que seja disponibilizados, assentos para pessoas
com deficiência elou mobilidade reduzida e idosa, destinando 10% dos assentos de
fácil acesso disponíveis no plenário Antonio libório Bervian. 3755 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário requer que
após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja expedido ofício por esta
Egrégia Casa na forma de APLAUSO a Universidade de Passo Fundo, que completou
45 anos de atividades na semana passada. A Universidade de Passo Fundo conta
com 59 cursos de graduação, já tendo formado mais de 63 mil profissionais. Além do
campus central, conta com mais seis campi, inclusive tendo o seu maior campi em
Carazinho, em atividade no município há vinte anos. A Universidade amplamente
reconhecida pela excelência de ensino prestado engrandece em muito a nossa região,
motivo pelo qual merece o reconhecimento deste Poder Legislativo, bem como os
desejos de cada vez mais crescimento para a instituição, que com certeza só tem a
contribuir com o desenvolvimento da região. 3756 - Erlei Vieira Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário seja encaminhado oficio dessa colenda casa legislativa, a Senhora
Suzana Castanho Rodrigues a parabenizando pelo belo trabalho que vem
desempenhando junto ao Abrigo Municipal Professora Odila. 3762 -Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário requer que
após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja expedido oficio por esta
Egrégia Casa em forma de APLAUSO direcionado á Universidade de Passo Fundo -
Campus Carazinho, bem como a coordenação geral e adjunta da Faculdade de
Direito, a coordenação de extensão e aos alunos do IX nivel da Faculdade de Direíto
no Campus Carazinho, parabenizando pela realização do IX Encontro Juridico e II
Mostra de Pesquisa. O evento habitualmente realizado pelos acadêmicos do IX nível
com o apoio da Universidade e coordenação do curso trouxe ao município, dos dias
03 a -06 de Junho, palestrantes de notáveis conhecimentos e reconhecimento em
ãmbito nacional. A realização do Encontro em muito engrandeceu o conhecimento de
todos que participaram, bem como o reconhecimento pela comunidade quanto a
excelência do ensino na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, em
especial, no campus Carazinho. Recebam, pois, a direção do campus, a coordenação
geral e adjunta da Faculdade de Direito e a comissão organizadora, extensivo a todos
os alunos do IX nível que se engajaram na organização e realização do Encontro, o
reconhecimento deste Poder Legislativo pela nobreza e magnitude do evento, que em
muito contribuiu com a projeção da qualidade de ensino superior que encontramos em
nosso município. Nossas cordiais saudações e congratulações. 3765 - Estevão De
Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer que depois de
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os maís
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Luiz Vilmar Pereira Orling pelo
falecimento, ocorrido no dia 6 de Julho de 2013. Luiz sempre foi uma pessoa
exemplar, trabalhador, de boa indole, que sempre honrou seus compromissos, uma
pessoa excelente. Através dessa mensagem, quero mostrar meus sentimentos pelo
ocorrido. Infelizmente, por obras de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o ({)
rumo.desejado. Somos participantes de uma predestinada passagem, que nos enleva
a luz divina! Todos têm a hora do retorno, para alguns fica como um fim, mas acredito
que nossas crenças nos aprimoram para travessia, na inspiração de um lugar melhor.
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Que a presença de Deus traga um pouco de conforto. À família enlutada de Luiz
Vilmar Pereira Orling. nossos maís sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 3769 -
Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho ao diretor do Colégio La Salle bem como ao Professor Alaor Galdino
Tomaz, cumprimentando-lhes pela segunda edição do Molequinho Bom de Bola, que
tem o objetivo de integrar atletas das escolas públicas e privadas do município e
região. 3770 - Erlei Vieira Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental. que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio
dessa colenda casa legislativa, aos Integrantes da Rede Unida parabenizando pela
iniciativa em realizar o Curso Fortalecendo a Rede de Atendimento Frente os Desafios
da Sociedade que tem inicio amanhã, 11 do corrente mês no auditório da
Universidade Luterana do Brasil. 3773 - Daniel Weber Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de Severino Alves da Rosa pelo falecimento, ocorrido no dia 09 de Junho de
2013. Severino Alves da Rosa sempre foi um homem exemplar, pessoa batalhadora.
que sempre honrou seus compromissos, um ótimo pai e esposo, todas as qualidades
boas possíveis. 3774 - Rudi Brombilla, Alaor Galdino Tomaz, Paulino De Moura
Requerimento de Autorização de Viagem Os VEREADORES abaixo assinados
solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA viagem BRASILlA - DF entre os dias 17/06/2013 a 20106/2013 3777-
Gian Pedroso,Erlei Vieira Requerimento de Autorização de Viagem
AUTORIZAÇÃO viagem á Porto AlegrelRS, entre os dias 10 e 12 de junho do
corrente, para participar de audiências com relação a varias demandas para
Carazinho nos Gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi e Jorge Pozzobom. na
Secretaria de Estado do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas. 3778 -
Estevão De Loreno, Eduardo Assis, Marcio Luiz Hoppen,Daniel Weber Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de Informação O vereadores
abaixo subscritos, requerem na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr.
Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a
esta casa o que segue, com relação á Centro de Especialidades Medicas (CEM)1)
Copia -do quadro de Funcionários efetivos, Cedências, e CCs 2) Copia da nomeação
de cada Funcionário 3) Qual a carga horária a ser cumprida conforme contrato e
nomeação de cada Funcionário 4) Copia do ponto e da Folha de pagamento de todos
os funcionários ativos dos meses de janeiro ate a presente data 5) Quais as
especialidades que estão sendo oferecidas na presente data 6) Quais as
especialidades que não estão sendo oferecidas e quais os motivos do não
oferecimento e em que data houve a interrupção dos atendimentos Justificatíva: Este
pedido justifica-se por denuncias de que há falta de profissíonais de algumas
especialidades oferecidas, bem como de que alguns profissionais não esta cumprindo
com a carga horária contratada. Passamos agora ao intervalo regimental. O vereador
Paulino de Moura pediu questão de ordem para que fosse incluído na ordem do dia
um Requerimento relacionado á CPI da Telefonia e pediu que o secretário desse
conhecimento a população com relação ao mesmo e após que o Requerimento fosse
incluído na ordem do dia. O presidente colocou em votação o pedido do vereador.
Aprovado por todos. O secretário procedeu á leitura do requerimento. O vereador
Daniel Weber pediu questão de ordem para que o Projeto de Lei 038/13 fosse íncluído
na pauta da ordem do dia. O presidente colocou em votação. Os vereadores Anselmo V
Britzke e Paulino de Moura se pronunciaram na tribuna. O presidente passou ao
intervalo regimental de cinco minutos. Após consultora interna da casa o Presidente
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informa que conforme Regimento Interno desta Casa Legislativa haverá trancamento
de Pauta da Sessão Solene do dia dez de junho de dois mil e treze para manter a
Ordem do Progresso Legislativo conforme o Artigo 33 da Lei Orgânica. O vereador
Eduardo Assis, Márcio Luiz Hoppen, Paulino de Moura, alto Gerhardt Neto, Anselmo
Britzke, Gian Pedroso, Alaor Tomaz, Erlei Vieira, Gilnei Jarré, Estevão de Loreno,
Daniel Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes fizeram uso da palavra na tribuna.
Passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Estevão
de Loreno pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em
bloco. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem
discutir, o vereador Paulino de Moura, Estevão de Loreno, Anselmo Britzke se
pronunciaram na tribuna,não havendo mais vereadores que quisessem discutir,
colocou em votaçâo. Aprovado por todos. Nada mais, havendo a tratar, sob a
proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia dezessete
de junho de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.

Vereador alto Gerhardt Neto
Presidente

or Rudlnei Brombilla
Secretário
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